
Marcelo Santos é o
novo vice-presidente de

marketing e vendas do grupo
IOB Folhamatic, de informações
e softwares empresariais.
Entre as missões do executivo
estão o fortalecimento e
projeção das marcas do grupo,
inovação em produtos e
serviços e ampliação dos canais
de venda e no incremento
da rentabilidade de todas as
frentes de negócios. Santos tem
mais de 13 anos de experiência
em empresas nacionais e
internacionais de grande porte.

●

Os participantes do V Congres-
so de Comunicação que começa
hoje em São Paulo (leia entrevis-
ta ao lado com Dalton Pastore),
já têm um assunto quentíssimo
para comentar no cafezinho, en-
tre uma palestra e outra. A revis-
ta especializada Meio&Mensa-
gem acaba de divulgar o ran-
king dos maiores anunciantes e
agências de publicidade do
país. Na ponta, a Casas Bahia,
com investimentos de R$ 1,2 bi-
lhão, e sua agência, a Y&R, se-
guem na liderança dos dois
rankings. Mas a grande estrela
do levantamento é a Olgivy.

O conglomerado de comuni-
cação e marketing, comandado
por Sérgio Amado, saltou da sé-
tima posição no ranking de
2010 para a segunda colocação
no levantamento de 2011. “For-
mar equipe de líderes, entrar
em novos negócios e ganhar
contas importantes. Eis a recei-
ta de Amado para o êxito. Em en-
trevista exclusiva ao BRASIL ECO-
NÔMICO o publicitário, um dos

mais respeitados executivos da
indústria da propaganda inter-
nacional, lembrou que a unida-
de brasileira é hoje a quarta
maior das 140 operações do gru-
po Ogilvy no mundo. “Somos
também a operação mais pre-
miada do grupo, com 21 Leões
em Cannes”, completou.

A Ogilvy desbancou a Almap/
BBDO, que por anos foi a segun-
da maior agência do país (confi-
ra o quadro com as cinco maio-
res agências e os cinco maiores
anunciantes ao lado).

E por falar em anunciante,
quem supreendeu foi a Cerveja-
ria Petrópolis, que aumentou
em 50% seus investimentos em
publicidade. No ano passado, o
grupo investiu R$ 447 milhões e
saiu da nona posição, em 2010,
para o quarto lugar, em 2011. Fi-
cou atrás de Casas Bahia, Unile-
ver e da rival Ambev.

O Ministério da Educação é o
líder entre os maiores anuncian-
tes da espera pública, com R$ 119
milhões investidos em publicida-
de ao longo de 2011 - um aumen-
to de 58% em relação ao investi-
do no ano anterior. ■
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BMGchama VítorBelfortparabrigade juros

˜Começa hoje o V Congresso
Brasileiro da Indústria
da Comunicação. Um dos
temas em debate será o futuro
da profissão. O que os
participantes podem esperar
a respeito deste assunto?
Este é um painel que estamos
organizando há oito meses.
Apresentaremos uma pesquisa
que revelará o que está
sendo ensinado aos alunos
da área em sete universidades
de renome mundial. E o que
eles estão aprendendo
está muito relacionado
ao futuro da profissão.

O evento terá a participação
de diversos palestrantes
ilustres, entre eles o
arcebispo sul-africano
Desmond Tutu, prêmio Nobel
da Paz. Qual a expectativa
em torno da palestra dele?
Ele nunca fez uma palestra no
Brasil. Esta será a primeira e
última vez porque Desmond está
aposentado. Sua última palestra
foi em 2006. Ele também não
dá mais entrevistas. Então, está
será uma grande oportunidade
de ouvir Desmond Tutu. Uma
grande e última oportunidade.

E quanto aos outros
participantes? Também
estão na lista nomes como o
ex- jogador Ronaldo Nazário,
o artista plástico Vik Muniz
e o chef de cozinha Alex Atala.
Esta será a primeira vez
que Ronaldo dará uma palestra
como empresário de marketing e
membro do Comitê Organizador
Local da Copa do Mundo.
Já Muniz e Atala têm muito o
que acrescentar sobre processo
criativo. Também termos Marina
Silva, Marcelo Tas, entre outros.

Qual a expectativa de
público para esta edição
do congresso?
Esperamos mais ou menos
a mesma quantidade de pessoas
do congresso anterior, que
aconteceu em julho de 2008,
ou seja, entre 1,6 mil e 1,8 mil.

5
mil

É o público esperado nos três
congressos de áreas diferentes
da comunicação que acontecem
entre hoje e o dia 31 na cidade de
São Paulo. Um desses eventos é a
15a edição do Congresso Mega
Brasil de Comunicação, que
começa amanhã no Centro de
Convenções Rebouças. O evento
é organizado pela Mega Brasil

OgalãClaudioMarzovendeuaNycron

Com um viral estrelado pelo lutador de
MMA Vítor Belfort, que rapidamente se
espalhou pelas redes sociais semana
passada, o Banco BMG iniciou campanha
para anunciar a redução das taxas de
juros do crédito consignado. O vídeo
mostra o lutador discutindo com uma
pessoa, afirmando “vou te pegar”, entre
outras frases de efeito. Após criar essa
atmosfera de dúvida nas redes sociais
sobre qual o motivo da discussão, o
Banco BMG revela que, na verdade,
Belfort referia-se às taxas de juros.

Presidente do Fórum Permanente
da Indústria da ComunicaçãoFabrice Dimier/Bloomberg

Eliane Sobral
esobral@brasileconomico.com.br
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Vice-presidente de marketing e
vendas do grupo IOB Folhamatic

Nycron, um dos primeiros tecidos sintéticos do
país e produzido pela Rhodia, tinha que contar com um
garoto-propaganda à altura de sua chegada ao Brasil.
Cláudio Marzo foi o eleito. O ator era, na década
de 1960, o que Rodrigo Santoro é nos dias de hoje.
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Ogilvy cresce 59%, desbanca Almap e é a
segundamaior agência de publicidade do país
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Ranking de agências e anunciantes 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




